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Em 1995, o Brasil veio a conhecer uma tecnologia pela 

qual posteriormente iria se apaixonar. Pela primeira 

vez, o cidadão comum podia ter acesso à internet 

na modalidade IP discado. Em virtude da criação do 

Comitê Gestor da Internet (CGI.Br), em maio de 1995, 

são comemorados os 20 anos da internet comercial no 

Brasil. Na época, o período era instável para o setor de 

telecomunicações. Mas o que raramente se discute é 

que a internet no país existia bem antes disso, no meio 

acadêmico, onde foi gerada e encontrou meios para se 

desenvolver, nos moldes em que a conhecemos hoje.

Sete anos antes, em 1988, a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e o 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 

foram duas instituições pioneiras em se conectar à 

Bitnet, tecnologia anterior à internet e ao World Wide 

Web, que permitia a transferência de arquivos em texto 

por correio eletrônico. Um ano depois, surgia o projeto 

Rede Nacional de Pesquisa, financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), com o objetivo de disseminar o uso de redes 

no país, sob a coordenação geral de Tadao Takahashi. 

Nos meses seguintes, Tadao indicou Demi Getschko, 

na época gerente de TI da Fapesp e hoje presidente do 

NIC.Br, para a coordenação de Operações. 

Além da Fapesp em São Paulo, liderada por Getschko, 

e o LNCC no Rio, onde se destacava o ex-diretor 

de Engenharia e Operações da RNP, Alexandre 

Grojsgold, outras instituições cariocas rapidamente 

se conectaram à Bitnet: a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), liderada pelo professor Edmundo 

Souza e Silva, e a Pontifícia Universidade Católica 

(PUC-Rio), onde o atual diretor de P&D, Michael 

Stanton, era professor. 

“Lá, havia um ambiente interessante, pois a 

universidade contava com redes locais e começamos 

a interligá-las. Então, era possível se comunicar entre 

departamentos, o que era algo muito novo”, lembra 

Michael. “A partir de 1990, tínhamos uma conexão 

externa para esse conjunto, que permitia o acesso 

ao LNCC”, destaca. Rapidamente, a novidade se 

espalhou para outras universidades e, em 1991, a RNP 

já conectava 40 instituições à Fapesp e ao LNCC, que 

tinham conexões externas para a Bitnet.
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A história por trás dos 20 anos da internet comercial no Brasil

“A partir de 1990, tínhamos uma conexão 
externa para esse conjunto, que permitia 
o acesso ao LNCC”, destaca.
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Enquanto a Bitnet chegou a conectar milhares de 

universidades no mundo todo, mas possuía limitações 

para transferências de dados, nos Estados Unidos 

já tinha sido desenvolvida há três décadas outra 

tecnologia capaz de suportar diversas aplicações, 

o TCP/IP. Essa tecnologia ganhou fôlego em 1985, 

quando a National Science Foundation (NSF) financiou 

a construção de um backbone interligando as 

universidades norte-americanas. 

O financiamento foi mantido por dez anos, até 

1995, quando cresceu a pressão das operadoras de 

telecomunicações em tornar a internet um negócio 

lucrativo e não se viu mais a necessidade de financiar 

uma rede acadêmica com verbas de pesquisa. Diante 

disso, a reação das universidades foi criar a Internet2, 

em operação nos dias atuais. A principal justificativa 

era de que a qualidade do serviço prestado pelas 

operadoras comerciais não atendia às necessidades 

dos pesquisadores.

No Brasil, ocorreu o mesmo movimento, e a RNP 

sentiu a pressão do setor de telecomunicações para 

a comercialização da internet. Em 1995, já existia o 

backbone acadêmico em TCP/IP, desde 1992, com duas 

saídas internacionais, uma em Brasília e outra em 

São Paulo, e uma capacidade que alcançava 2 Mb/s, 

considerada elevada na época em comparação às 

redes de dados desse período.

“A transição para o TCP/IP não foi algo pré-

determinado. Cada país tinha sua própria solução para 

rede de dados. A dos americanos, o TCP/IP, era a mais 

disseminada. Eles tinham desenvolvido um sistema 

que funcionava e todo mundo queria copiar, porque, 

assim, se falava com todos”, comenta Stanton.

Sob o mesmo argumento de que é preciso mais 

capacidade de banda para o progresso da ciência, a 

RNP se sustentou em meio à turbulência. Detentora do 

monopólio no país à época, a Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (Embratel) demorou a entender uma 

característica essencial da internet que a diferencia da 

telefonia: a descentralização. 

FUA

UFMS

UNICAMP

CEFET-MG

UFMG

MEC UnB

UFU

UFV

ITEPE

UFPE

UFSe

UFBa

UFES

GOELDI UFRN

UFPb-CG

UFPb-JP

USP
INPE

FUEL

FUEM

FUEPG UFPr

UFSC

UFRGS UFSMa FURG

ON
IMPA
CBPF
IBGE

FIOCruz

UFRJ

IME
PUC-Rio
FGV-RJ
UFF
UERJ

UNESP

FAPESP LNCC

continuação Entrenós

“A transição para o TCP/IP não foi algo 
pré-determinado. Cada país tinha sua 
própria solução para rede de dados.  
A dos americanos, o TCP/IP, era a mais 
disseminada. Eles tinham desenvolvido 
um sistema que funcionava e todo 
mundo queria copiar, porque, assim,  
se falava com todos”.
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Internet  
e a Rio92

continuação Entrenós

“Eles queriam aplicar a telefonia como ela era e 

queriam ser os detentores desse controle. Enquanto a 

telefonia era vulnerável e dependente da infraestrutura 

física, com a internet as conexões não eram 

supostamente imutáveis. Se caísse uma conexão, a 

tecnologia achava um outro caminho para chegar ao 

destino sem a necessidade de intervenção humana”, 

explica o diretor de P&D.

No fatídico ano de 1995, a RNP chegou a operar tráfego 

comercial por três anos, em alternativa à Embratel, 

que finalmente tinha adotado a tecnologia TCP/IP e 

estava impedida pelo governo de exercer o monopólio 

de serviços de redes de dados no Brasil. Sua atuação 

foi limitada à provedora de serviço de backbone de 

internet comercial, papel também assumido pela 

RNP nesse período. “Em vários outros países, as 

redes acadêmicas acabaram se tornando provedoras 

comerciais, e havia a possibilidade disso ocorrer no 

Brasil, uma vez que o então Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), através do CNPq, estava perdendo 

fôlego para manter a RNP em operação”, complementa 

o diretor de P&D. 

No entanto, com a transformação da RNP em 

organização social e o interesse do Ministério da 

Educação em mantê-la para o atendimento das 

universidades e outras instituições, surgiu o Programa 

Interministerial, em 1998. Para o diretor-geral da RNP, 

Nelson Simões, “a decisão sobre a formação do PI-

RNP se deve à visão estratégica do MCTI, que viu a 

internet como elemento importante para o futuro da 

educação e pesquisa e, em grande parte, à necessidade 

do Ministério da Educação (MEC) de viabilizar o acesso 

aos periódicos científicos eletrônicos”. A partir daí, a 

RNP pôde voltar à sua essência: continuar contribuindo 

para o uso inovador de redes avançadas no país e para 

a constante evolução da internet.

Em 1992, o Rio de Janeiro foi palco da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida como Rio 92, considerada 

um marco para o início das discussões sobre desenvolvimento sustentável. Mas 

o evento também foi importante para a história da internet no Brasil. Enquanto 

180 chefes de Estado se reuniam, ocorria em paralelo outro evento, o Fórum 

Global para as organizações não governamentais, que precisou de infraestrutura 

de comunicação.

Para isso, foi contratada a Alternex, tecnologia baseada em Bulletin board system 

(BBS) e mantida pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(Ibase), que consistia basicamente em um conjunto de computadores, onde era 

possível consultar uma base de dados e se comunicar com outros usuários por 

correio eletrônico, inclusive com instituições nos EUA, duas vezes por dia, por 

meio da rede UUCP.

Antes da abertura para a internet comercial no Brasil, foi a primeira vez em que 

pessoas físicas não vinculadas à universidade puderam ter uma experiência 

semelhante à transferência de arquivos e uso de correio eletrônico.

Segundo Michael Stanton, o momento da também chamada Eco 92 foi propício 

para a RNP lançar sua rede óptica nacional naquele ano, uma vez que, para 

atender à demanda por capacidade internacional da Alternex durante o Fórum 

Global, criou duas conexões internacionais de 64 Kb/s, uma do Rio, pela UFRJ, e 

outra de São Paulo, pela Fapesp. Até a abertura comercial em 1995, a Alternex era 

cliente da RNP.

http://ibase.br/pt/
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Linha do tempo
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1985

1988

1989

1990

1992

1993

1994

Backbone norte-americano 

• Início do projeto de construção de um backbone interligando universidades nos 
Estados Unidos, com financiamento da NSF.

Conexão LNCC - Bitnet

• Primeira conexão do LNCC para a Bitnet, em setembro. Dois meses depois, foi a 
vez da Fapesp.

Rede Nacional de Pesquisa

• Criação do projeto Rede Nacional de Pesquisa, em setembro, pelo então MCT, com 
financiamento do CNPq. O objetivo era construir uma infraestrutura nacional de rede 
de internet no âmbito acadêmico. 

• Surgimento da primeira rede comercial nos EUA com tecnologia de internet (TCP/IP).

• Primeira conexão da UFRJ à Bitnet, em maio de 1989.

Conexão ao LNCC e à Bitnet

• Conexão de PUC-Rio, IME, Impa, Uerj, UFF, UFRRJ e FGV e outras instituições 
cariocas ao LNCC e, consequentemente, à rede Bitnet. A iniciativa é realizada pelo 
projeto Rede-Rio, financiado pela Faperj e coordenado por Michael Stanton. Conexão 
de outras instituições à Fapesp pelo mesmo objetivo. A Bitnet nacional torna-se 
integrada com a UFMG e interligada ao LNCC e à USP, provendo conectividade para 
tráfego Bitnet nacional.

Backbone da RNP

• Lançamento do primeiro backbone da RNP, em TCP/IP, que alcançou dez estados e o 
Distrito Federal.

• Uso da Alternex durante a Rio92.

Domínio na internet

• Publicado artigo com a lista de entidades que tinham um domínio na internet 
na época.

Inscrição de pessoas físicas

• Embratel abre chamada para inscrição de pessoas físicas interessadas em ter 
acesso à internet. 

lista de entidades
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1995

1996

1997

1998

1999

2002

2009

2012

Internet comercial no Brasil

• Abertura da internet comercial no Brasil.

• Criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.Br), com o modelo de 
governança multissetorial.

• Fim do financiamento da NSF para a manutenção do backbone acadêmico nos 
Estados Unidos.

• Capacidade da rede acadêmica da RNP dá um salto de 64 Kb/s para 2 Mb/s.

• Comercialização de internet pela RNP para usuários não vinculados a instituições 
acadêmicas. 

Criação da Internet2

Criação da rede norte-americana Internet2.

Lei Geral de Telecomunicações

• Entrada em vigor a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) – Lei nº 9.472 –, 
em 16/7, que regulamenta as normas gerais de proteção à ordem econômica 
aplicáveis ao setor de telecomunicações. Ela fundamenta a criação da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) como órgão regulador, uma autarquia 
administrativamente independente, vinculada ao Ministério das Comunicações.

Programa Interministerial RNP

• Publicada a Lei 9637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais.

• Criação do Programa Interministerial RNP (PI-RNP) e entrada do MEC como órgão 
que mantém a RNP, ao lado do então MCT.

Associação RNP

• Criada a Associação RNP (AsRNP), para celebrar o contrato de gestão com o MCT.

Qualificação da AsRNP

• Qualificação da AsRNP como organização social e início do Contrato de Gestão 
com o então MCT.

MinC no PI-RNP

• Entrada do Ministério da Cultura (MinC) no PI-RNP.

MS no PI-RNP

Entrada do Ministério da Saúde (MS) no PI-RNP.



06

Comissão avaliadora seleciona os projetos  
da 3ª Chamada Coordenada BR-UE

Prédio do ERC, em Bruxelas, usado exclusivamente para avaliação de projetos

Avaliadores brasileiros e europeus e representantes 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) e da RNP participaram da semana de reuniões 

de consenso da 3ª Chamada Coordenada Brasil – 

União Europeia em TIC, entre 22 e 25/6, no prédio 

do Conselho Europeu de Pesquisa (em inglês, ERC), 

em Bruxelas. O objetivo foi selecionar, entre os 38 

projetos válidos submetidos, os cinco que participarão 

da iniciativa: um em Processamento de Alto 

Desempenho, outro em Plataformas Experimentais e 

três em Computação em Nuvem. A previsão é que os 

resultados oficiais sejam divulgados em julho.

Cada um dos 38 projetos válidos submetidos 

nesses temas receberam quatro avaliações, duas de 

brasileiros e duas de europeus. Considerando o limite 

de seis avaliações por pessoa, o processo exigiu 26 

participantes. Os quatro avaliadores de cada projeto 

foram mediados nessas reuniões por agentes do 

Conselho Europeu de Pesquisa ou do CTIC/RNP para 

chegarem a um consenso sobre as notas e comentários 

finais em três critérios: excelência, impacto e qualidade 

e eficiência da implementação. Após essa etapa, outros 

dois avaliadores verificaram se as notas e comentários 

foram coerentes. Por fim, todos se reuniram em um 

painel para deliberação do resultado.

EXPERTISE

“Embora a seleção de projetos de P&D seja uma 

prática já habitual da RNP, é uma enorme oportunidade 

participar de uma seleção junto à ERC, uma instituição 

de apenas oito anos que já atingiu o total de 5.000 

projetos aportados, dentre mais de 50 mil avaliados 

e um recurso total aplicado de 9 bilhões de euros. O 

profissionalismo com que levam a seleção nos inspira 

a aprimorar ainda mais nossos processos”, explicou o 

coordenador de Projetos do CTIC, Wanderson Paim.

O diretor da DGConnect, Mario Campolargo, e a 

diretora de Políticas e Programas Setoriais em TIC, 

Luanna Roncaratti, finalizaram o evento reforçando 

a importância do programa de cooperação. Eles 

agradeceram e elogiaram os avaliadores e o CTIC 

pela condução do processo, apresentando a lista dos 

projetos aprovados por tema. 

A comitiva brasileira incluiu a Luanna e o analista 

Ciro Ferreira, representando a Secretaria de Política 

de Informática (Sepin/MCTI); o diretor do CTIC, 

Lisandro Granville, e Wanderson Paim; Thaylise 

Bezerra e Augusto Albuquerque pela Delegação da 

União Europeia no Brasil; além de 13 avaliadores 

especialistas.
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INOVA

Capaz de explorar possibilidades de compartilhamento 

de mídia e ampliar a interação em videoconferências, 

o Painel de Colaboração e Visualização evoluiu e foi 

dotado de novas funcionalidades que potencializam 

o seu caráter de dinamismo e oferecem ao usuário 

uma experiência de comunicação mais completa e 

integrada.

A solução consiste na união de monitores e placas de 

vídeo que suportam altas resoluções, proporcional à 

soma da resolução das telas, pelo middleware Sage2 

(Scalable Amplified Group Environment), desenvolvido 

pelo Laboratório de Visualização Eletrônica (EVL, 

na sigla em inglês) da Universidade de Illinois, em 

Chicago (EUA), e pelo Laboratório de Visualização 

Avançada e Aplicações (Lava, na sigla em inglês) da 

Universidade do Havaí (EUA), com financiamento da 

National Science Foundation (NSF). 

Uma das características marcantes da nova versão 

é a função de espelhamento. Enquanto o usuário 

visualizava apenas cópias dos arquivos exibidos por 

outros computadores no modelo anterior, o Sage2 

permite o compartilhamento de arquivos em tempo 

real, não apenas para visualização, mas também para 

atualização e edição. 

Outra mudança importante é a integração com o 

navegador web. Anteriormente, era preciso instalar 

programas nos computadores dos usuários para 

interagirem com o painel, como o Sage UI, Sage 

Pointer e qShare. Agora, no Google Chrome, basta ter 

o plugin Sage2 Screen Capture para começar a usar a 

ferramenta. No caso dos dois painéis instalados na RNP, 

na sala Urca, no Rio, e na sala Baru, em Brasília, o acesso 

se dá pela url: painel.baru.rnp.br ou painel.urca.rnp.br.

Se antes já era possível compartilhar múltiplas aplicações 

ao mesmo tempo e em alta resolução pelo painel, como 

imagens, vídeos, mapas, entre outros dados, de fontes 

remotas ou locais e sem o uso de cabos de vídeo, agora 

o Sage2 também está integrado a dispositivos móveis. 

Ou seja, o conteúdo pode ser enviado para o painel 

a partir de celulares e tablets. “É importante salientar 

que o Sage2 não substitui a videoconferência, ele a 

complementa”, afirma o gerente de Comunidades e 

Aplicações Avançadas, Leandro Ciuffo.

Além dos dois painéis da RNP, outros dez estão 

operacionais: na Universidade Federal Fluminense 

(UFF); no Laboratório de Arquitetura e Redes 

de Computadores (Larc) e no Laboratório de 

Sustentabilidade em TIC da Escola Politécnica (Lassu) 

da Universidade de São Paulo (USP); na Universidade 

Mackenzie; na Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública e no Hospital Santa Izabel, em Salvador (BA); 

no Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); no Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); no 

Laboratório de Geoprocessamento da Universidade 

Painel de Colaboração e Visualização ganha novas funcionalidades

http://painel.baru.rnp.br
http://painel.urca.rnp.br
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Católica de Salvador (UCSal); e no laboratório de 

Projetos em Áudio e Vídeo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (Prav – UFRGS). Na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), um painel está 

sendo instalado no Laboratório de Audiovisuais em 

Redes (LAVre).

A expectativa é expandir essa rede e instalar painéis 

em outras instituições com interesse em aplicações 

avançadas em vídeo. Um dos interessados é o 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 

sede em Brasília, que interliga dez Distritos de 

Meteorologia distribuídos em capitais brasileiras para 

o monitoramento, análise e previsão de tempo e de 

clima. Segundo o coordenador do Inmet, José Mauro 

de Rezende, essas unidades se reúnem todos os dias, 

às 10h, para compartilhar dados e imagens coletados 

nas regiões. “Gostamos muito do painel, pois você tem 

todo o controle, é uma ferramenta flexível e simples de 

se trabalhar”, avalia.

“Gostamos muito do painel, pois você 
tem todo o controle, é uma ferramenta 
flexível e simples de se trabalhar”.

Uso avançado 
do Sage2 

No CineGrid, evento mundial que revela o que há de mais recente em aplicações 

de vídeo digital, o painel com middleware Sage2 é sempre apontado como 

o futuro da visualização de mídia. Nos Estados Unidos, a tecnologia é usada 

como ferramenta de visualização científica, por exemplo, em experimentos com 

moléculas químicas ou monitoramento de sítios arqueológicos.

Outra realização do Laboratório de Visualização Eletrônica da Universidade de 

Illinois é o Cave Automatic Virtual Enviroment (Cave), um sistema de projeção 

de realidade virtual usado não apenas para fins científicos, mas também para o 

entretenimento. Em 1977, o laboratório contribuiu para os efeitos de computação 

gráfica exibidos no filme Guerra das Estrelas, de George Lucas.

Demonstração do painel Sage2 no Cinegrid 2014, realizado em San Diego (EUA). 
O Cave é utilizado pelo Human Connectome Project, que pretende identificar e mapear todas as conexões neuronais de um 
cérebro humano adulto.
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Funcionalidades do Sage2:

Disponível nas 
plataformas 
Linux, Windows 
e Mac

Visualização de 
Google Maps 
e Notepad 
em tempo real

Espelhamento de 
telas entre painéis

Interação com 
usuários pelo
navegador web

Possibilidade de 
adicionar aplicativos 
desenvolvidos 
em Javascript

Integração
com estruturas 
de nuvem

Integração 
com celulares 
e tablets

WWWWWW

Sage2

SALVADORBAHIA

MINAS GERAIS

GOIÁS

TOCANTINS

PARÁ

AMAZONAS

ACRE

RONDÔNIA

MATO GROSSO

MATO GROSSO 
DO SUL

RORAIMA AMAPÁ

PARANÁ

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SERGIPE

ALAGOAS

PERNANBUCO

PARAÍBA
JOÃO PESSOA

RIO GRANDE
DO NORTE

CEARÁ

PIAUÍ

MARANHÃO

SÃO PAULO

PORTO ALEGRE

BRASÍLIA

Lassu – USP

Larc – USP

Laboratório de Artes 
Cinemáticas e Visualização 
– Faculdade Mackenzie 

Em operação

Em implantação LAVRe – Unicamp

Midiacom e 
MediaLab – UFF

Prav – UFRGS

RNP Rio de Janeiro 

Escola Bahiana 
de Medicina e 
Saúde Pública
Hospital 
Santa Izabel

LAViD  
– UFPB

UCSal

RNP Brasília

CPTEC/Inpe
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ENTREVISTA

Entrevista com Demi Getschko

Diretor-presidente do NIC.Br

Pode-se dizer que Demi Getschko é uma peça 

fundamental para se entender o quebra-cabeças da 

história da internet no Brasil. Como gerente de TI da 

Fapesp, ele estava lá quando foram feitas as primeiras 

conexões para a rede antecessora da internet, a Bitnet. 

Como coordenador de Redes da RNP, no período de 

1989 a 1996, testemunhou a escolha do TCP/IP e o 

lançamento do primeiro backbone nacional em 1992. 

Desde 2006, ocupa o cargo de diretor-presidente do 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC.br). A entidade é diretamente ligada ao Comitê 

Gestor de Internet no Brasil (CGI.br), órgão responsável 

pelo modelo de governança da web no país, que tem 

Demi como membro do conselho desde 1995. Hoje, ele 

é o único brasileiro a ser incluído no Hall da Fama da 

Internet, desde abril de 2014.

Demi também integra a equipe do ICANN, organização 

hoje responsável por administrar a alocação do espaço 

de endereços do Protocolo da Internet, o sistema 

de nomes de domínio de primeiro nível genéricos 

e com códigos de países, assim como as funções 

de gerenciamento do sistema de servidores-raiz, 

garantindo o bom funcionamento da rede.

Em entrevista ao Entrenós, ele fala sobre os primeiros 

passos da rede acadêmica no Brasil, o papel exercido 

pela ICANN no cenário global e suas impressões sobre 

os rumos que a internet está seguindo.

1) Você participou da equipe que fez a primeira 

conexão de Bitnet do Brasil e, entre 1986 e 1996, 

foi coordenador de Operações da RNP. Como era 

a realidade da rede acadêmica nesse período?

Havia diversas iniciativas em paralelo, mesmo 

antes de 1986, para, por exemplo, se conseguir se 

conectar bases de dados e computadores. O pessoal 

das bibliotecas, os que operavam bancos de dados 

de medicina, entre outros, tinham muito interesse 

em conectar e acessar mutuamente suas bases. 

A partir de 1986, a pressão, especialmente dos 

pesquisadores que voltavam do exterior e queriam 

manter contato com colegas e laboratórios, para 

conseguir uma conexão via redes, aumentou muito.

Em São Paulo, os físicos eram os mais ativos. Uma 

reunião em 1987 alinhou as diferentes iniciativas, 

que envolviam instituições como LARC, LNCC, 

Fapesp e outras. Foi reforçada a ideia da necessidade 

uma rede de pesquisa, que desembocaria na RNP, e 

a discussão passou a ser sobre que modelo tentar 

implementar. Seria uma iniciativa de algo usando 

http://internethalloffame.org/inductees/demi-getschko
http://internethalloffame.org/inductees/demi-getschko
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 2) Qual é o papel do Icann em organizar a 

internet ao gerenciar o sistema de servidores-

raiz? E em estimular a transição da numeração 

IP para o IPv6?

3) Por que o modelo de governança adotado 

pelo CGI.Br, multissetorial, é considerado uma 

referência para outros países?

4) O Brasil investe em um cabo submarino 

que vai interligar a América do Sul à Europa, 

sem passar pelos Estados Unidos. O que 

essa independência de conexão internacional 

pode significar em termos de segurança e de 

pesquisa e colaboração? 

O Icann surgiu em 1998 – um ano bastante 

complicado para a internet – para substituir o Iana 

(Internet Assigned Numbers Authority), que, sob 

comando de Jon Postel, administrava nomes, 

números e a base de dados dos protocolos. 

O Icann ganhou a proposta de “privatizar” a 

função de Iana, em um cenário em que domínios 

passavam a ser cobrados (até 1995, eram grátis) – 

.com, .net e .org tinham se tornado “genéricos” e 

fontes de receita.

Também havia a pressão por mais domínios 

genéricos, iniciada pela tensão que a 

concentração dos três genéricos iniciais na 

mesma companhia privada provocou. Ao final 

do IAHC (International Ad Hoc Committee), 

ficou estabelecido que se criariam sete novos 

domínios genéricos para teste do modelo. É 

nesse cenário que Icann assume as funções de 

Iana que, como dito, são basicamente três: ser o 

repositório dos RFC (Request for Comments) e 

das atribuições de parâmetros dos protocolos, ser 

o distribuidor central de endereços IP e manter 

a raiz de nomes gerando o “arquivo de zona” 

A internet é uma criação coletiva e segue padrões 

abertos, discutidos em fóruns como o Internet 
Engineering Task Force (IETF). Não é regulada 

como as telecomunicações tradicionais. O CGI 

reflete essas características ao ser um fórum 

de discussões em que todos os setores estão 

representados. Icann, por exemplo, também se 

define como multissetorial, porém o CGI antecede 

Icann em três anos.

É importante que existam alternativas de rotas 

de tráfego internacionais. O fato das atuais rotas 

que saem da América Latina passarem antes 

pelos Estados Unidos, no caminho para Europa 

e Ásia, cria um ponto inescapável de potencial 

monitoramento. Claro que nada garante que, 

via outra rota, também não haja monitoramento 

indevido, mas é sempre melhor dispor de mais de 

um caminho. E uma pletora de banda permitirá 

também mais pesquisa sobre protocolos de 

transporte e atividades experimentais ligadas à 

futura rede.

rede de pacotes como Renpac, ou algo com circuitos 

dedicados, como Bitnet e DECnet? E que tal rede de 

pacotes mas sobre TCP/IP?

Começou-se com Bitnet e HEPnet e, desde o 

princípio, a utilidade da rede ficou patente. Correio 

eletrônico foi a ferramenta de excelência, além de 

transferência de arquivos, mensagem instantânea, 

grupos de discussão e a possibilidade de acesso 

remoto a computadores. Em 1993, outra revolução 

surgia: a WWW, com a disseminação para todos 

de serviços de hipertexto, de multimeios, com 

imagem, som e vídeo. Claro que os recursos de 

telecomunicação da época eram muito restritos e 

a web parecia uma forma de saturação definitiva 

das nossas estreitas bandas. A fibra óptica de 

superfície veio a resolver isso.

central a ser distribuidor pelos servidores-raiz. 

Já a transição IPv4 para IPv6 ficou mais a cargo 

da comunidade técnica e dos RIRs (Registros 

Regionais da Internet) do que da Icann em si.
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5) Além de Rio e São Paulo, Fortaleza tem se 

tornado o nosso principal ponto de troca de tráfego 

internacional. O que pensa dessa estratégia?

6) Quais são os desafios em preservar a 

privacidade e os direitos humanos na era da 

Internet das Coisas?

7) Em entrevista ao portal Exame, você 

afirmou que ninguém controla a internet e ela 

continua tendo esse caráter colaborativo e 

descentralizado desde a sua criação. Para quais 

rumos você acha que a internet está evoluindo?

A engenharia das rotas gera naturalmente 

concentração para melhor aproveitamento dos 

recursos. Há que se fazer um equilíbrio entre o 

que é tecnicamente mais eficiente e o que pode 

ser mais prudente em termos de segurança e 

de estabilidade. Fortaleza, geograficamente, 

é o ponto de saída dos cabos submarinos da 

América Latina. É bom que existam alternativas 

até para evitar um ponto de falha único, mas 

também é razoável que se utilize o que é mais 

econômico e mais eficiente em termos de 

topologia. Parece razoável seguir na rota por 

Fortaleza e, ao mesmo tempo, prover alternativas 

futuras. 

Enormes. Todas as facilidades e a automação 

de nossas atividades que a Internet das Coisas 

provê traz associado o outro lado da moeda, 

que é a possibilidade concreta de que nossas 

atividades sejam monitoradas e nossos dados 

pessoais disseminados à nossa revelia. A defesa 

do que sobra de nossa privacidade é uma das 

preocupações do Marco Civil e é foro do projeto 

de lei de proteção de dados pessoais. 

Lembremo-nos que a internet, baseada em 

estritos protocolos e regras, permitiria que, em 

tese, cada passo fosse registrado. Assim, cabe 

impor limites ao que se recolhe e manter o 

usuário no controle possível de seus dados e do 

uso que se pode fazer deles.

Durante todos esses anos de evolução, a internet 

esteve sujeita a muitos riscos de deformação 

e de captura, mas soube sobreviver a todos. O 

próprio decálogo do CGI é uma forma de proteger 

os conceitos da rede e mantê-la dentro de suas 

características e propósitos originais. Na mesma 

linha, vai o Marco Civil, e a internet hoje mantém 

suas características. Por outro lado, espera-se 

que se fale cada vez menos da internet em si e 

mais das aplicações, usos, comunidades que se 

formam sobre ela. Ela deve continuar a ser uma 

plataforma aberta à transformação e uma espécie 

de tecido invisível, sobre o qual florescem as 

ideias.

“Espera-se que se fale cada vez menos 
da internet em si e mais das aplicações, 
usos, comunidades que se formam 
sobre ela. Ela deve continuar a ser uma 
plataforma aberta à transformação  
e uma espécie de tecido invisível, sobre  
o qual florescem as ideias”.
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Aproveite o feriado de julho para conhecer um novo destino

O trabalho dignifica o homem, mas os momentos de 

lazer são fundamentais para recarregar as baterias. 

E na última sexta-feira deste mês, dia 31/7, os 

colaboradores poderão aproveitar o ‘feriado exclusivo’ 

da RNP, o Dia do Trabalhador em Informática, para 

descansar e, até mesmo, viajar.

Para os moradores da cidade maravilhosa, a analista 

de Sistemas, Cimária Pinto, indica uma visita à Penedo, 

no município de Itatiaia. A três horas de distância 

da capital, o distrito mantém marcas da colonização 

na cultura e na arquitetura de residências e edifícios 

Monte Verde - Parada permite uma ampla vista da região, sendo possivel avistar até São José dos Campos

Penedo - Cimária e a família aproveitaram o clima de Natal em Penedo

comerciais, sendo considerado a principal colônia 

finlandesa do Brasil fora da Região Sul.

“Já fui três vezes a Penedo e recomendo a visita. Fico 

sempre no Hotel Bertell, onde fui muito bem recebida. 

Já tive a oportunidade de visitar as Três Cachoeiras 

e fazer a trilha para o Pico do Penedinho. O passeio 

de quadriciclo pelas trilhas locais também é ótimo 

para quem gosta de aventura. Outra dica é aproveitar 

a gastronomia local. Os restaurantes Costa Pizzaria, 

Pérgola Café Gourmet e Casa do Fritz são sempre 

ótimas pedidas”, ressalta.



14

continuação Mundo Afora

Os que vivem em Brasília têm uma ótima opção: visitar o município histórico 

de Pirenópolis, um dos primeiros do estado de Goiás. Foi um importante centro 

urbano dos séculos XVIII e XIX, com mineração de ouro, comércio e agricultura. 

Ainda hoje conta com um centro histórico ornado com casarões e igrejas e, 

em 1989, foi tombado como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e 

histórico pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan). Quem vai lá 

com frequência é o analista de Operações, Tiago Araújo.

“Costumo ir a Piri pelo menos três vezes ao ano. Sugiro visitas ao centro histórico 

e às diversas cachoeiras da região, principalmente a do Abade e a das Araras. 

Lá há uma grande diversidade de artigos de artesanato feitos principalmente 

em prata e pedras semipreciosas. Não deixem de conhecer a loja Santa Diva, 

em frente à Praça do Coreto. A culinária local é bem variada, mas para ter a 

experiência de uma comida caseira típica de Goiás tem que ir ao Restaurante 

Serra e não pode faltar uma visita à D. Lurdinha, que tem o melhor empadão 

goiano do Centro-Oeste. Quem gosta de movimento, pode ouvir música ao 

vivo à noite na Pireneus Café e na Aravinda Restaurante. Indico aos colegas se 

hospedarem na Pousada Dona Geni, que fica no centro histórico e tem um ótimo 

custo-benefício”, recomenda.

O clima de inverno também pode ser curtido em 

Monte Verde, distrito do sudoeste de Minas Gerais. É 

uma ótima dica para os colaboradores de Campinas, 

pois em duas horas é possível chegar ao local, 

conhecido como ‘a Suíça mineira’. Localizado na Serra 

da Mantiqueira, Monte Verde tem como característica 

principal a natureza exuberante e o frio na temporada 

de inverno. Quem dá dicas sobre o local é o analista de 

Compras, Rodrigo Campos.

“Indico Monte Verde por ser uma cidade pequena, 

tranquila e aconchegante, ideal para esse tempo mais 

frio. Como adoro passeios ecológicos, minha primeira 

sugestão é fazer a Trilha da Pedra Redonda, em que é 

possível ter uma ampla vista de região, que alcança 

até São José dos Campos. Uma noite romântica pode 

ser acompanhada de um fondue ou uma boa massa 

no Villa Donna Bistrô. Para quem vai com criança, 

é possível andar de pedalinho no lago da cidade, 

fazer passeios a cavalo ou de charrete, e até mesmo 

programas mais ‘radicais’, como arvorismo e tirolesa”, 

destaca Rodrigo.

Tiago e a namorada no portal do 
município histórico

Igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Rosário, em Pirenópolis

Monte Verde - Rodrigo aproveita a paisagem da Trilha da Pedra Redonda

Gostou das dicas? Ainda dá tempo de organizar a viagem. Não perca tempo!
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Projeto piloto de auditoria interna

Foi aprovado, no último dia 2/6, pela Diretoria 

Executiva, o projeto piloto para a implantação 

de auditoria interna. A Controladoria será a área 

responsável por coordenar a ação e terá o apoio da 

GCC nas atividades de comunicação e da GADM na 

licitação e contratação do prestador de serviços.

“A auditoria interna tem como foco principal a 

avaliação de conformidade e de aderência normativa 

de processos e controles operacionais e corporativos 

às normas, aos regulamentos, às políticas e às 

boas práticas adotadas na RNP. Por isso, na maioria 

das vezes, envolve mais de um processo e mais de 

uma área”, explica a controller da RNP, Madalena 

Raptopoulos.

Apontada como uma necessidade pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU), pela Controladoria-Geral da 

União (CGU), por auditores independentes e pela FNQ, 

a auditoria interna é um importante instrumento de 

governança corporativa. Seus potenciais benefícios 

são: o diagnóstico prévio de inconformidades ou a 

necessidade de melhorias na cadeia dos processos 

e na implementação de controles; o aumento do 

grau de confiança nos controles internos por parte 

dos auditores governamentais e independentes; e a 

redução no custo de auditorias específicas.

Representantes indicados pelas diretorias atuarão em 

todas as etapas do projeto, cujos principais marcos 

são: o levantamento das sugestões de processos 

críticos, a priorização dos sugeridos, a seleção 

do prestador de serviços que realizará a auditoria 

interna, a avaliação da qualidade do serviço prestado, 

a aferição do projeto piloto e a comunicação do 

resultado do trabalho.
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RNP regulariza convênios estabelecidos com a Finep

Até o último mês de maio, a RNP regularizou seis 

convênios firmados com a Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep). Por conta de uma auditoria 

do TCU à instituição, que começou no segundo 

semestre de 2012, a Finep precisou atender 

um acórdão do Tribunal e foi a campo, para a 

regularização dos convênios estabelecidos com a 

RNP, mesmo os já encerrados. Os convênios foram 

Tocomint, Rute 1, Rute 2, TiCampi, Redecomep e 

Metrobel.

Plano de ação

Após a notificação, a CTRL foi a área responsável, 

na RNP, por desenhar um plano de atendimento 

às exigências. Inicialmente, foram envolvidas 

as áreas de Finanças e de Compras, além dos 

gestores e coordenadores dos projetos que 

pudessem levantar as documentações solicitadas 

ou elaborar rapidamente aquelas que não 

existiam. 
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Negociados os tempos para a entrega das 

informações, foram realizadas reuniões com 

os diretores e encontros com as equipes das 

auditorias de infraestrutura e de finanças da 

Finep. Entidades externas, tais como o Banco do 

Brasil e a Recall, também foram acionadas para o 

levantamento de informações e documentos.

Regularização

O trabalho que contemplou prestações de contas, 

ajustes, justificativas, pareceres, conversas e 

negociações, finalmente obteve aprovação em 

maio.

“Para se ter uma ideia de como esse trabalho foi 

representativo, em agosto de 2012, recebemos 

a informação de que o cenário poderia ser o da 

devolução de cerca de R$ 33,8 milhões, dos R$ 

83 milhões executados. Após o trabalho, foram 

devolvidos cerca de R$ 90 mil reais. Tivemos uma 

efetividade de regularização de 99,73% sobre o 

valor previsto de glosa e de 99,95% sobre o total 

recebido de recursos”, explica a controller.

“O convênio Giga está em fase final de 

regularização, porém em um processo muito mais 

simples após todo o trabalho realizado com os seis 

convênios aprovados”, complementa Madalena.

Aprendizado

Como consequência do processo, a defesa 

jurídica da RNP gerou um novo paradigma para 

a Finep. Empresas do terceiro setor não são mais 

obrigadas a realizar procedimentos de compras 

com base na Lei 8.666/93.

Outra regra da Finep que foi flexibilizada após o 

trabalho da RNP foi a que limitava as despesas 

indiretas ou operacionais administrativas em 5% 

do valor dos convênios.

Trabalho em equipe

Fundamentais para o sucesso da ação,  

85 profissionais participaram do processo, 

deixando sua marca de cooperação e colaboração. 

Confira abaixo as áreas envolvidas no trabalho:

Metrobel

Tocomint

Redecomep

Rute 1

Rute 2

Ticampi

- GFIN 
- GADM
- GRH 
- DE 
- Jurídico
- GSC

- GTI
- GCC
- DAGSol 
- GMR
- GER 
- Daero

CONTROLADORIA

Metrobel

Tocomint

Redecomep

Rute 1

Rute 2

Ticampi

Mudanças apresentam resultados positivos 

Com a implantação, em 2013, do Programa de 

Gestão da Mudança, a área de Compras vem 

aplicando melhorias e colhendo resultados 

positivos. Veja abaixo os pontos de destaque:

Processos

Entre 2012 e 2013, a área implantou a 

Metodologia de Processos, que aplica, desde 

então, continuamente. Hoje, são executados seis 

processos diferentes, que visam garantir maior 

efetividade aos resultados: 

• Compras e Importação;

• Planejamento de Compras;

• Cadastros de Produtos;

• Cadastro de Fornecedores;

• Execução de RFI’s;

• Processos de Consulta de Mercado.



A evolução dos indicadores aponta para uma 
melhoria dos índices. Destacam-se os seguintes:

2014

2013

2012

2012

2014

Prazo de atendimento a demandas:

- 54%

- 37,5%

100%

114 Dias

60 Dias

Prazo médio de importação:

18

continuação Nas Internas

Indicadores

Menos burocracia

Foi criado pelas áreas de Contratos, DEO e 

Jurídico, o Contrato Master, um novo modelo 

de contratação junto as operadoras que elimina 

etapas de formalizações de circuitos, enxugando 

o processo. A iniciativa faz parte da frente do 

Programa de Gestão da Mudança chamada 

Contratos de Conectividade.

Outra ação que elimina custos não essenciais 

ocorreu em junho. O encerramento do contrato 

de aluguel de um armazém, em Campinas, onde 

ficavam estocados materiais oriundos de doações 

de incentivos fiscais e do Projeto Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Obsoletos, os bens foram destinados a um projeto 

socioambiental.

“As coordenações da Administração estão 

engajadas na análise de seus processos e na 

execução de melhorias. As ações acontecem 

seja por meio de alinhamento com as áreas de 

lateralidade, pela automatização, pela proposição 

de normativos e revisões, pelo acompanhamento 

e controle dos indicadores, bem como pela 

interação com clientes e fornecedores, além da 

comunicação do atingimento dos objetivos. Um 

fator importante é o entendimento das equipes de 

que a eficiência nos processos é um dos fatores 

críticos para o sucesso da RNP”, explica a gerente 

de Administração, Márcia Souza.

Atendimento pleno do SLA

Hoje, com os ganhos obtidos, a área de Compras 

consegue atender plenamente aos acordos de 

nível de serviço (do inglês, SLAs) traçados em 

2012. Para isso, foram realizadas Oficinas de 

Compras nas três unidades da RNP, a fim de 

divulgar os processos e ouvir os gestores dos 

projetos, aumentando o nível de conhecimento e 

engajamento dos participantes.

Redução de custos

Para aumentar a confiabilidade das informações 

e dos controles internos, a área de Contratos 

trabalha na negociação com os fornecedores de 

conectividade. Já ajustou os débitos de um dos 

principais fornecedores e obteve a formalização 

de quitação de outros 23, com contratos vigentes 

e circuitos instalados até dezembro de 2014. 

O sucesso dessa ação se reflete em redução de 

custos para a RNP, uma vez que diminui o passivo 

de telecom e, consequentemente, o esforço dos 

controles, agora focados em outras ações. Além 

disso, a eliminação desse passivo contribui para 

frente Contratos de Conectividade, uma vez que 

reduz o escopo de saneamento de dados dos 

contratos de conectividade. 
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GRH ganha nova estrutura

A partir de 1º de agosto, a GRH contará com uma 

nova organização interna. O trabalho, construído 

desde o último mês de março, está sendo realizado de 

forma colaborativa por toda a equipe e visa aproveitar 

os talentos e as potencialidades de cada membro. 

O objetivo final é de trazer mais agilidade e foco ao 

atendimento, além de equiparar a RNP às melhores 

práticas do mercado.

“Toda a reorganização foi conduzida levando em 

consideração a opinião e as expectativas da equipe. 

Acredito que, ao fazermos atividades que nos dão 

prazer, empenhamo-nos mais e atingimos resultados 

melhores. Buscaremos, com esse modelo, a aquisição 

de novas habilidades e focaremos na melhoria 

contínua das competências individuais. Essa lógica 

se aplica igualmente aos processos, que estão sendo 

revistos, sistematizados e automatizados”, explica a 

gerente de RH, Cristina Alves.  

O trabalho também passa por um reforço 

no ferramental, com a utilização de novas 

funcionalidades do sistema ERP Protheus, assim 

como a disponibilização um novo portal RH Online 

aos colaboradores, ainda em 2015.

Segundo a analista de Recursos Humanos Tatiana 

Duprat, a customização do sistema é muito válida, 

já que possibilita minimizar os erros e agilizar os 

processos. Para ela, a identificação da equipe com 

as atividades assumidas torna possível criar novos 

projetos e melhorar os existentes.

“O trabalho conjunto amplia meus horizontes como 

profissional de RH, além de aumentar minhas 

competências. Acredito que, aproveitando o melhor 

de cada um, o impacto será positivo no atendimento 

aos funcionários”, comenta a analista de Recursos 

Humanos Renata Marques.
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A divisão das atividades, por bloco, segue o seguinte modelo:

Administração de Pessoas

Folha de pagamento;

Benefícios;

Orçamento;

Sindical;

Trabalhista;

Controle de frequência;

Saúde ocupacional / segurança no trabalho;

Gestão de contratos de Pessoa Física, Estagiários 

e Adolescente Aprendiz.

Bloco Administração de Pessoas:
• As solicitações atuais relacionadas a contratos 

de estágio e Pessoa Física (PF) estão mantidas;

• Alteração do período de férias;

• Alteração do benefício Ticket;

• Alteração cadastral (endereço, estado civil, 

telefone, dependentes, etc);

• Inclusão e exclusão de dependentes no plano 

de saúde;

• Solicitação de crachás;

• Solicitação de reembolso;

• Solicitação de pagamentos avulsos (PF, 

estágio);

• Solicitação de transferência de cidade, área e 

centro de custo;

• Declarações;

• Cadastro e movimentação de terceirizado.

Desenvolvimento de Pessoas

Gestão por competências;

Capacitação;

Recrutamento e seleção;

Qualidade de Vida;

Remuneração;

Gestão de metas;

Programas Adolescente Aprendiz e Estagiários.

Fique atento! Além da nova subdivisão de responsabilidades, a forma de solicitar serviços para 

GRH também passará por alterações. Com isso, as demandas relacionadas aos 

temas abaixo deverão ser feitas via ferramenta RT.

Bloco Desenvolvimento de Pessoas:
• Solicitação de capacitação;

• Avaliação por Competências (dúvidas, 

problemas);

• Solicitação de vaga (CLT, jovem aprendiz e 

estagiário interno);

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail 
grh@rnp.br.

mailto:grh%40rnp.br?subject=
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Pontos de Presença já fazem parte da RNP 

Integração

Desde que o Programa de Excelência dos PoPs foi 

implantado, em 2014, uma das metas seria levar 

aos 27 pontos de presença os serviços da RNP.  Um 

ano se passou e os PoPs do Paraná, de Alagoas, do 

Rio Grande do Norte e da Bahia estão integrados 

à organização, com acesso à CAFe e ao eduroam. 

“Agora nos sentimos parte da RNP”, ressalta Anderson 

Almeida, analista de serviços do PoP de Alagoas, o 

primeiro a ser incorporado totalmente à organização. 

Foram meses de trabalho em parceria com a GTI, para 

criar uma arquitetura em que a base de usuários de 

cada PoP pudesse ser integrada a uma estrutura dentro 

da base de dados da RNP.  Esse processo permite que 

os usuários dos PoPs possam ter acesso aos serviços 

da RNP, por meio da própria organização. 

Com a infraestrutura criada, o passo seguinte foi a 

integração do PoP à CAFe. “Anteriormente, apenas 

a própria RNP e seus clientes faziam parte da 

comunidade. Agora, com as bases do PoP e da RNP 

integradas, os acessos dos usuários dos Pontos de 

Presença podem ser feitos e identificados como 

instituição RNP”, explica Anderson. O sincronismo 

entre as bases é realizado frequentemente para manter 

os dados de usuários sempre atualizado. 

Os usuários dos PoPs integrados também já podem 

usar serviços como o Filesender@RNP e o Video@

RNP. “Futuramente, partiremos para a implantação do 

fone@RNP, que reduzirá os gastos com telefonia da 

instituição-abrigo”, afirma o analista. 

Por ser um colaborador da RNP, ele também consegue 

divulgar os serviços da organização em instituições 

clientes, dentro do Estado, como aconteceu 

recentemente na Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Alagoas (Fapeal). “A instituição já aderiu ao ICPEdu”, 

revela, referindo-se ao serviço de gestão de identidade 

oferecido pela RNP, que provê infraestrutura pronta 

para a emissão de certificados digitais e chaves 

de segurança. “Agora somos porta-vozes da RNP. 

O ingresso dos PoPs como usuários dos serviços 

da RNP e a divulgação desses junto aos clientes 

da organização é um ganho bastante expressivo”, 

assegura Anderson.

“Agora somos porta-vozes da RNP. O 
ingresso dos PoPs como usuários dos 
serviços da RNP e a divulgação desses 
junto aos clientes da organização é um 
ganho bastante expressivo”.

O diretor-geral, Nelson Simões, apresentou as novas propostas de trabalho da organização na reunião anual dos PoPs
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“Faltam pontos de acesso nos PoPs 
para o eduroam. Por isso, estamos 
providenciando a aquisição dos 
equipamentos para configurar o 
modelo adotado”.

O coordenador do PoP do Paraná, Christian Lyra, que 

também acompanha e coordena a integração dos 27 

pontos à RNP, acredita que, até o final do ano, todos 

possam usufruir dos serviços da RNP, integrando-se 

cada vez mais à organização. “Os primeiros passos 

foram mais difíceis. Agora, já temos um modelo, 

testado e homologado, a seguir”, revela. Embora 

esteja satisfeito com os avanços, ele lembra que nem 

tudo é simples. “Faltam pontos de acesso nos PoPs 

para o eduroam. Por isso, estamos providenciando 

a aquisição dos equipamentos para configurar o 

modelo adotado”, conta.  

Nos dias 2 e 3/7, foi realizada a reunião anual dos 

coordenadores administrativos dos PoPs, no hotel 

Everest, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O evento 

contou com a presença dos diretores da RNP, Nelson 

Simões, José Luiz Ribeiro Filho e Wilson Coury, que 

continuação Pops

apresentaram as novas propostas de trabalho da 

organização e ouviram atentos às solicitações e metas 

dos responsáveis pelos pontos de presença em todo o 

Brasil.  Entre as decisões tomadas, foram priorizadas 

e aprovadas as contratações de um colaborador da 

RNP para os PoPs do Amazonas, do Distrito Federal, 

do Mato Grosso, do Pará, de Pernambuco e do Piauí, 

como expansão do projeto-piloto do Programa de 

Excelência.

Os coordenadores administrativos dos PoPs de todo o Brasil estiveram reunidos nos dias 2 e 3/7, no hotel Everest, em Ipanema (RJ)
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CURTAS

Site público disponibiliza monitoramento online do fone@RNP

Os usuários do fone@RNP agora já podem acessar o 

mapa com o monitoramento online da infraestrutura 

da tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) na página do 

serviço no nosso site público. Nele é possível ter 

uma visão instantânea da disponibilidade do serviço 

em cada instituição cliente, de forma interativa, 

selecionando a região e o ponto de acesso.

O fone@RNP é um dos serviços mais colaborativos 

da RNP. Por isso, é fundamental que a equipe local 

de TI das instituições clientes mantenham a alta 

disponibilidade da infraestrutura que é instalada 

localmente.

“Antes do sistema, apenas a equipe de TI tinha acesso 

a informação sobre a disponibilidade ou não da sua 

infraestrutura local. Agora, com a democratização 

no acesso à informação, todos podem ter acesso 

“Antes do sistema, apenas a equipe 
de TI tinha acesso a informação 
sobre a disponibilidade ou não 
da sua infraestrutura local. Agora, 
com a democratização no acesso à 
informação, todos podem ter acesso 
instantâneo a ela cobrando, se for 
o caso, uma ação junto às suas 
respectivas instituições”.

instantâneo a ela cobrando, se for o caso, uma ação 

junto às suas respectivas instituições”, destacou o 

gerente de Serviços, Jean Carlo Faustino.

Conexão de 10 Gb/s é ativada no Ponto de Troca de Tráfego 
entre Brasil e Miami

No dia 25/6, foi ativada uma conexão de 10 Gb/s com 

o Florida Internet Exchange Point (FL-IX) – novo ponto 

de troca de tráfego (PTT) em Miami (EUA). Segundo 

a Daero, a ação é resultado dos esforços da RNP na 

expansão de sua participação em pontos de troca de 

tráfego, que, além de trazer uma melhor qualidade 

nas conexões com outras redes, também diminui 

a dependência da rede acadêmica em relação aos 

provedores de internet.

O FL-IX é o segundo PTT internacional com a presença 

da RNP. O primeiro foi estabelecido em 2013, com 

capacidade de 10 Gb/s, no PTT NAP of the Americas 

(Nota), também em Miami. Para mais informações, 

acesse http://www.fl-ix.net.

http://www.fl-ix.net
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Foi realizado, no dia 25/6, um encontro entre 

colaboradores da RNP e o grupo formado pelos 

Adolescentes Aprendizes. O objetivo do bate-

papo foi mostrar aos adolescentes diferentes 

perspectivas profissionais e de vida, para auxiliá-

los nas escolhas de futuro.

continuação Curtas

Além do diretor-geral Nelson Simões, compartilharam 

sua experiência de vida Leonardo Carneiro (Daero), 

Lucilaine de Noffri (GADM), Madalena Raptopoulos 

(CTRL) e Olavo Calaça (GCC).

Oportunidade de ampliar a cooperação do Brasil  
com a comunidade europeia

A cooperação entre Brasil e União Europeia teve 

destaque durante a IoT Week Lisbon, realizada 

entre 16 e 18/6, no Centro de Congressos de Lisboa. 

O diretor científico da Comissão Europeia, Jorge 

Pereira, e o coordenador do Fórum Brasileiro de 

Internet das Coisas, Gabriel Marão, destacaram as 

Visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade

parcerias em andamento, entre elas a 3ª Chamada 

Coordenada BR-UE, que está sendo gerenciada pelo 

CTIC. Na mesma oportunidade, foi anunciado o 

desenvolvimento da 4ª Chamada Coordenada BR-

UE, que deve ter como tema Internet das Coisas (em 

inglês, IoT).

Bate-papo com adolescentes
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continuação Curtas

O coordenador de Projetos do CTIC, Wanderson 

Paim, e o tecnologista em C&T do MCTI, Marcos 

Vinícius Guimarães, estiveram no evento para 

esclarecimentos sobre a chamada coordenada em 

andamento e aproveitaram a oportunidade para 

realizar visitas a importantes centros de pesquisa e 

desenvolvimento da capital portuguesa. Uma delas 

aconteceu na Faculdade de Ciências e Tecnologia 

(FCT) da Universidade Nova de Lisboa. “A 

presença no evento e as visitas demonstram nosso 

interesse em ampliar a cooperação do Brasil com 

a comunidade europeia e fortalecer as relações na 

área de Tecnologias da Informação e Comunicação”, 

ressaltou Paim.

Engenharia lidera ação para  
dotar roteadores do backbone de maior capacidade

A Daero lidera uma ação de troca das placas dos roteadores do backbone, com o intuito de dotá-los de 

maior capacidade. O escopo prevê que todos os roteadores adquiridos no processo de compra datado de 

2010 sejam contemplados.

Esses roteadores aumentarão a performance de 80 Gb/s para 160 Gb/s por slot, deixando-os aptos a receber 

interfaces de 100 Gb/s. Até o final de junho, roteadores de quatro PoPs receberam a nova placa: Minas 

Gerais, Pará, Santa Catarina e Rondônia. Nas próximas semanas, a previsão é de que os demais PoPs 

recebam os equipamentos.
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CLIQUES

 Confira os cliques especiais desta edição

A Conferência de do Terena (TNC15) reuniu mais de 650 participantes na 31ª edição, realizada entre os dias 15 e 18/6, em Porto, Portugal. O en-
contro anual, organizado pela Géant, apresentou uma visão única sobre os últimos desenvolvimentos em redes de pesquisa, no campo técnico 
e na área de aplicação e gestão. A abertura ficou a cargo do presidente do Conselho de Administração da Géant, Pierre Bruyère.

Colaboradores da RNP participaram do evento, que reuniu represen-
tantes de redes acadêmicas do mundo. O encontro também é uma 
oportunidade estabelecer contatos institucionais dentro de um contexto 
propício ao compartilhamento de experiências técnicas e adminis-
trativas. A RNP teve papel de destaque na programação, com quatro 
apresentações.

No dia 17/6, o diretor de P&D, Michael Stanton, apresentou a experiên-
cia da RNP na transmissão em 8K do Brasil para o Japão na sessão do 
TNC15 dedicada à videoconferência. Ao lado dele, na mesma sessão, Tat-
suya Fujii, da operadora de telecom japonesa NTT, falou sobre redundân-
cia na transmissão e em Forward error correction (FEC).

https://tnc15.terena.org/
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continuação Cliques

O gerente de Serviços, Jean Carlo Faustino, compartilhou a experiên-
cia no gerenciamento, integração e expansão do nosso Service Desk. 
Realizada no dia 16/6, a apresentação ressaltou a estruturação do serviço 
para atendimento de um grande número de instituições clientes com um 
pequeno grupo de analistas, além de ilustrar em gráficos resultados da 
implementação e gestão do Service Desk, como tempo médio de atendi-
mento e resolução dos chamados. 

O coordenador de P&D, Rafael Valle, participou de duas sessões. Uma 
sobre ensino a distância (16/6), onde se destacou a ferramenta Cacuriá, 
de criação de objetos de aprendizagem. Na outra, no dia 15/6, Rafael 
apresentou o ColisEU, de avaliação de rede sem fio, na sessão sobre o 
futuro do eduroam.

O Comitê Global de Governança do eduroam (em inglês, GeGC) realizou 
sua reunião anual no dia 18/6, durante o TNC15. Na ocasião, foram 
elaborados os novos termos de referência, levando em consideração o 
crescimento do eduroam em cinco regiões do mundo: África, Ásia-Pacíf-
ico, Europa, América Latina e América do Norte. O encontro também 
marcou o início do terceiro mandato do GeGC, que terá o gerente de 
Serviços da RNP, Leandro Guimarães, juntamente com Alejandro Lara 
(Reuna, Chile), como representantes da América Latina.

Vinte e nove representantes das redes acadêmicas (NRENs) que integram o 
projeto Middleware para Aplicativos Colaborativos e Comunidades Globais 
Virtuais (em inglês, Magic) participaram do evento de lançamento da inicia-
tiva, realizado nos dias 11 e 12/6, em Paris. O encontro foi a oportunidade 
de abordarem as diferentes atividades e tarefas que devem ser realizadas 
durante o tempo de vida do projeto, garantindo a participação de todas as 
regiões do mundo. O diretor-adjunto de Gestão de Serviços, Antônio Carlos 
Fernandes Nunes, e gerente de Serviços, Leandro Guimarães, apresentaram 
a RNP no evento.



CAFe – Comunidade Acadêmica Federada. 

CGI.Br – Comitê Gestor da Internet no Brasil.

C&T – Ciência e Tecnologia.

CTIC – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação.

CTIC/RNP – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Tecnologias Digitais para Informação e Comunicação da 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.

CTRL – Controladoria.

DAERO – Diretoria Adjunta de Engenharia e Operações.

DECnet – conjunto de protocolos de redes criado pela 

Digital Equipment Corporation (DEC), originalmente 

lançado em 1975, para conectar dois computadores, que 

evoluiu como uma das primeiras arquiteturas peer-to-

peer.

DAGSol – Diretoria Adjunta de Gestão de Soluções.

DE – Diretoria Executiva. 

DEO – Diretoria de Engenharia e Operações. 

DGe – Diretoria de Gestão. 

DG – Diretoria Geral.

DPD – Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. 

DSS – Diretoria de Serviços e Soluções.

GADM – Gerência Administrativa.

GCC – Gerência de Comunicação Corporativa.

GER – Gerência de Serviços. 

GFIN – Gerência de Finanças.

GMR – Gerência de Marketing e Relacionamento.

GRH – Gerência de Recursos Humanos.

GSC – Gerência de Sistemas Corporativos.

GTI – Gerência de Tecnologia da Informação. 

HEPnet – High-Energy Physics Network, ou Rede de 

Física de Alta Energia, é uma rede de telecomunicações 

para pesquisadores de física de alta energia.

IAHC – Abreviação de Internet International Ad Hoc 

Committee, organização internacional responsável pela 

gestão do Sistema de Nomes de Domínio (DNS). O 

Comitê foi dissolvido em 1°/5/1997.

Iana – Internet Assigned Numbers Authority é um 

departamento da Icann responsável pela coordenação 

de alguns dos principais elementos que mantêm a 

internet em funcionamento: nomes de domínio (como o 

DNS), oferta global de endereços IP e o seu provimento 

aos Registros Regionais de Internet (RIR) e sistemas de 

numeração de protocolos de internet. 

ICPEdu – Infraestrutura de Chaves Públicas para Ensino 

e Pesquisa. 

Icann – Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers é uma organização sem fins lucrativos 

dedicada a preservar a estabilidade operacional da 

internet. Foi criada em 1998, para administrar a alocação 

do espaço de endereços do Protocolo da Internet, 

o sistema de nomes de domínio de primeiro nível 

genéricos e com códigos de países, assim como as 

funções de gerenciamento do sistema de servidores-

raiz.

IETF – Internet Engineering Task Force, comunidade 

internacional formada por webdesigners, arquitetos da 

informação, operadoras, fornecedores e pesquisadores 

preocupados com a evolução e o bom funcionamento 

da internet.

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

NIC.Br – Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR. 

PoPs – Pontos de Presença da RNP.

Renpac – Rede Nacional de Comunicação de Dados 

por Comutação de Pacotes foi uma rede comercial de 

transferência de dados disponibilizada pela Embratel.

RFC – Request for Comments, registro histórico sobre 

a internet, criado em 1969, quando a rede ainda era 

Arpanet.

GLOSSÁRIO

28



29

Entrenós, Abril de 2015

Boletim interno mensal, 

publicado pela Gerência 

de Comunicação 

Corporativa/Diretoria  

de Gestão

Diretor: Wilson Coury

Gerente:  

Viviane Letícia de Souza

Direção de arte: 

Flávia da Matta

Edição: Stela Tsirakis

Reportagem: Fabíola 

Bezerra, Leonie Gouveia, 

Stela Tsirakis, Olavo Calaça 

e Viviane Rosalem

Projeto gráfico e design  

de interação: Tecnodesign

EXPEDIENTE

Imagens: Arquivo 

Pessoal e Gerência de 

Comunicação Corporativa

E-mail: entrenos@rnp.br


